Obec Kostolné Kračany

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Kostolné Kračany
č.1/a2015
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Obdobie 2016 -2018
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Dôvodová správa
Od 1. Januára 2016 nadobudne účinnosť nový zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z.z.) spolu s
vykonávacími predpismi v odpadovom hospodárstve. Nová právna úprava si následne vyžiada
aktualizáciu všeobecne záväzných nariadení.
Nový zákon mení i niektoré iné zákony a k nim patrí i zákon 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre drobný
stavebný odpad je nová definícia a je to „odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.“
Vo vzťahu k miestnemu poplatku zákon o odpadoch ukladá povinnosť obciam zaviesť množstvový
zber drobných stavebných odpadov, čo znamená, že ten komu drobný stavený odpad vznikne,
bude zaň platiť miestny poplatok. Zákon zároveň určuje rozpätie sadzby poplatku 0,015 – 0,078 €
za kilogram týchto odpadov. Pre absenciu relevantných podkladov o produkcii drobných stavebných
odpadov navrhujeme, aby pre rok 2016 bola sadzba poplatku 0,015 € - 0,078 € za kg
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Zohľadňuje dopravu odpadu, manipuláciu
s ním, DPH, cenu za zneškodnenie a poplatok za uloženie na skládku. Táto zmena je zapracovaná
do § 4 Sadzby poplatkov, kde je doplnený odsek 2. Ostatný text v nariadení sa nemení.

Pre rok 2016 sadzby poplatkov za komunálne odpady pre občanov navrhujeme zachovanie
poplatku na úrovni 16,00 € na osobu.
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOSTOLNÉ
KRAČANY Č. 1a/2016
O MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Obecné zastupiteľstvo v Kostolných Kračanoch podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2 ods.2 a §§ 77 – 83
zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len VZN)

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
§2
Predmet poplatku
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce. Obec
určí poplatok za zdaňovacie obdobie ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých poplatník nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
2) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo objekt, ktorý
nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a vodnej plochy,
pozemok určený na zastavanie rozhodnutím o umiestnení stavby alebo stavebným povolením,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c)

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.

§3
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1) Povinnosť platenia poplatku vzniká 1. januára príslušného kalendárneho roka a zaniká
31.decembra príslušného kalendárneho roka.
2) Povinnosť platenia poplatku vzniká aj v priebehu roka a to dňom, ktorým nastane skutočnosť
uvedená v § 77 ods. 2 zákona a zaniká dňom, ktorým tieto skutočnosti zanikli.
3) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
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a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov,
poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu, obec určí spomedzi
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, VÚC alebo obec.
4) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
5) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2, písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Povinnosti
poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo
územia SR alebo je nezvestná.

§4
Sadzby poplatkov
1) Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady (okrem elektroodpadu a drobného
stavebného odpadu) je: 0,0438 € na jeden kalendárny deň za jednu osobu (t.j. 16,00 €/osobu).
2) Sadzba poplatku za zber a zneškodňovanie drobných a stavebných odpadov je: 0,015 € za kg drobných a stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

§5
Obdobie, na ktoré sa určuje poplatok
1) Poplatok je určený na jeden kalendárny rok.
2) Poplatok môže byť určený aj na kratšie obdobie, ak skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik
povinnosti platenia poplatku nastanú v priebehu roka.

§6
Určenie poplatku u podnikateľa prevádzkujúceho svoju činnosť na území obce
1) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v období, na ktoré sa určuje poplatok je súčet
priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s
poplatníkom podľa § 2 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom
vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho
štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník
užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je
podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby,
ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
2) Rozhodujúcim obdobím na určenie priemerného počtu osôb podľa ods.1 je predchádzajúci
kalendárny rok.
§7
Ohlasovacia povinnosť
1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku alebo zániku povinnosti platiť poplatok
nahlásiť správcovi dane vznik a zánik povinnosti platiť poplatok.
2) Vlastník nehnuteľnosti, ktorý oprávňuje fyzickú osobu užívať byt, rodinný dom, inú pozemnú
stavbu alebo ich časť, je povinný nahlásiť túto skutočnosť správcovi poplatku do 31. januára
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príslušného kalendárneho roka alebo do 10 dní odo dňa kedy skutočnosť nastala. V ohlásení je
vlastník nehnuteľnosti povinný uviesť údaje o osobe, ktorú oprávnil užívať nehnuteľnosť a obdobie
počas ktorej je táto osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť.
To neplatí, ak je táto osoba prihlásená na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území obce
Kostolné Kračany na Obecnom úrade v Kostolných Kračanoch.
3) Poplatník je povinný nahlásiť do 31. januára príslušného kalendárneho roka každú zmenu
skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku, ktoré nastali oproti predchádzajúcemu obdobiu.

4) Poplatník, u ktorého nenastali žiadne zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu nemá
ohlasovaciu povinnosť a poplatok bude vyrubený podľa stavu v predchádzajúcom období.

§8
Vyrubenie poplatku
Vyrubenie poplatku za rozhodujúce obdobie obec vykoná platobným výmerom.

§9
Zníženie alebo odpustenie poplatku a lehota ich uplatnenia
1) Obec zníži poplatok o pomernú časť poplatku poplatníkovi, ktorému vznikla povinnosť platiť
v priebehu zdaňovacieho obdobia a za obdobie, za ktoré preukáže splnenie podmienok na zánik
poplatkovej povinnosti.
2) Obec poplatok odpustí za obdobie občanom. Ktorý majú zrušení trvalý pobyt v obci a sú
evidovaní na súpisnom čísle 0/ nula/.
3) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 120 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Hodnoverným dokladom je
potvrdenie o ústavnom liečení, potvrdenie o pobyte v sociálnom zariadení, potvrdenie o výkone
väzby, potvrdenie o pobyte na školskom internáte, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí
(predloží sa v štátnom jazyku), potvrdenie o pobyte v zahraničí (predloží sa v štátnom jazyku)
alebo potvrdenie ohlasovne pobytu, v ktorom je uvedené, že žiadateľ o zníženie poplatku má
v zdaňovacom období zaplatený poplatok. Obec na základe predloženého dokladu poplatníka
vyrubený poplatok na príslušný kalendárny rok zníži alebo odpustí rozhodnutím.
§ 10
Splatnosť poplatku
1) Platobným výmerom vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.

2) Spôsoby vyberania poplatku:
a) v hotovosti do pokladnice obce,
b) poštovou peňažnou poukážkou,
c) bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v OTP banka. Dunajská Streda.
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§ 10
Záverečné ustanovenie
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Obecné zastupiteľstvo v Kostolných Kračanoch sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 15.12.2015.
3) Platnosť všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady schváleného Obecným zastupiteľstvom v Kostolných Kračanoch dňa 28.10.2014
končí dňom 31.12.2015.
4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2016

Ladislav Gódány
starosta obce
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